YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Derslerin Gruplara/Şubelere Bölünmesine İlişkin Usul ve Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Amaç, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesindeki ön lisans ve lisans
programlarında okutulan derslerin gruplara/şubelere bölünmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar; Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağlı ön lisans ve
lisans programlarında okutulan derslerin şubelere/gruplara ayrılarak okutulmasında birim
amirleri, bölüm başkanları ve öğretim elemanlarının uyması gereken kurallara ilişkin usul ve
esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14 üncü maddesi ile 10/05/2021 tarihli ve 31480 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin 5 inci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a)Birim: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim yapan ön lisans ve lisans
programına sahip olan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu,
b)Birim Amiri: Dekan/Yüksekokul Müdürü/Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
c)Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden; Yozgat Bozok
Üniversitesine bağlı fakültelerin, yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim
yapan birimi,
ç)Bölüm Başkanı: Yozgat Bozok Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarında eğitim-öğretim yapan birimleri yöneten başkanı,
d)Bölüm Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi
fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulu’nda eğitim-öğretim yapılan birimlerin öğretim elemanlarından oluşan, ilgili
bölüm/program başkanının başkanlık ettiği kurulu,,
e)Eğitim-Öğretim Komisyonu:
Yozgat
Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim
Komisyonu’nu,
f) Özel değerlendirmeli dersler; bir yarıyıl boyunca sorumlu öğretim elemanlarının
rehberliğinde uygulama ve tasarım çalışmalarının jüri, eskiz sınavı, kritik/tashih gibi
yöntemlerle değerlendirildiği, ayrıca yarıyıl sonunda yazılı sınav gerektirmeyen, ancak başarı
durumu yarıyıl içerisinde geliştirilen proje ve tasarım çalışmalarının jüri veya ders sorumlusu
tarafından özel yöntemler yoluyla değerlendirilmesiyle belirlenen derslerdir.
g)Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,
ğ)Seçmeli Ders: Öğrencinin belirli ders grupları içinden seçmek ve başarılı olmak
zorunda olduğu dersleri,
h)Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,
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ı)Uygulamalı Ders: Tamamı uygulama saatinden oluşan ya da içerisinde hem teori
hem uygulama saati bulunan ve ilgili akademik birim kurulu tarafından müfredatta uygulamalı
ders olarak belirtilen dersleri,
i)Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,
j)Zorunlu Ders: Öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu dersleri, ifade
eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Derslerin Gruplara/Şubelere Bölünmesi
Derslerin gruplara/şubelere bölünmesi
MADDE 5- (1) Derslerin gruplara/şubelere ayrılarak okutulmasında aşağıdaki
kurallara uyulması zorunludur:
a) Eğitim-öğretimin niteliğine göre dersi alan öğrenci sayısının ve/veya sınıfların
fiziksel olanaklarının yeterli olmaması nedeniyle teori ve/veya uygulamadan oluşan bir ders,
ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi, ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ve Senato
onayı ile birden fazla grup/şube şeklinde açılabilir.
b) Teorik dersler, öğrenci sayısı 60 ve üzerinde olduğunda iki grup/şube olarak
açılabilir; ikiden fazla gruba/şubeye ayrılması için ise öğrenci sayılarının 60 ve katları
şeklinde olması gerekir. Uygulamalı dersler öğrenci sayısı 30 ve üzerinde olduğunda iki
grup/şube olarak açılabilir; ikiden fazla gruba/şubeye ayrılması için ise öğrenci sayılarının 30
ve katları şeklinde olması gerekir. Ancak gerekçesinin uygun bulunması halinde Senato
onayı ile dersler belirtilen asgari sayının altında gruplara/şubelere bölünebilir. Aşağıdaki
çizelgede öğrenci sayılarına göre bölünebilecek grup/şube sayıları verilmiştir.
Öğrenci sayılarına göre açılabilecek grup/şube sayıları
TEORİK DERSLER

UYGULAMALI DERSLER

Öğrenci Sayıları

Şube/Grup Sayısı

Öğrenci Sayıları

Şube/Grup Sayısı

0-59

1 Şube

0-29

1 Şube

60-119

2 Şube

30-59

2 Şube

120-179

3 Şube

60-89

3 Şube

180-239

4 Şube

90-119

4 Şube

240-299

5 Şube

120-149

5 Şube

300-359

6 Şube

150-179

6 Şube

c) Özel değerlendirmeli dersler ile bitirme tezi gibi derslerin gruplara ayrılmasında bu
maddenin b fıkrasında belirtilen dersin gruplara/şubelere bölünmesi için koşul olarak verilen
öğrenci sayısından muaf tutulur. Bu derslerin gruplara/şubelere bölünmesi ilgili birimin bölüm
başkanlıklarının önerisi, ilgili akademik birim yönetim kurulu ve Senato onayı ile
gruplara/şubelere bölünebilir.
d) Dersler, gruplara/şubelere bölünerek bir öğretim elemanı tarafından haftalık ders
programında farklı saatlerde yürütülebileceği gibi birden çok öğretim elemanı tarafından aynı
saatlerde farklı derslik/laboratuvarlarda eş zamanlı olarak da yürütülebilir.
e) Derslerin gruplara/şubelere bölünmesinde ilgili bölüm başkanlıkları tarafından
Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi’nde yer alan ‘’Derslerin Gruplara/Şubelere Bölünmesi
Halinde Düzenlenecek Form’’ doldurulur.
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f) Derslerin gruplara/şubelere bölünmesinde Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi’nde
yer alan iş akış şemasındaki adımlar izlenir.
(2) Derslerin gruplara/şubelere bölünmesi işlemi yüz yüze yapılan dersler için geçerli
olup, uzaktan öğretimle verilen dersler bu kapsam dışındadır.
(3) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında her bir grup/şube 30
kişiden fazla olamaz.
(4) Derslerin şubelere bölünmesi ile ilgili birimlerce alınan kararlar Senato’da
görüşülmesi için en geç eğitim-öğretime başlanıldığı ilk hafta içinde Rektörlüğe gönderilir. Bu
tarihten sonra gönderilen başvurular dikkate alınmaz ve dersler tek şube olarak okutulmaya
devam eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE- 6 (1) Bu Usul ve Esaslarda belirtilmeyen konularda Yozgat Bozok
Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato
kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE- 7- (1) Bu Usul ve Esaslar, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE- 8 (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
yürütür.

Yayımlandığı Senatonun
Tarihi
Karar No
24.02.2022
2022.005.023
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